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A LIGA DE AUDIOLOGIA DA UFSM é um projeto de extensão o qual visa 
prestar atendimento audiológico a população, por meio da avaliação audiológica básica 
(Audiometria Tonal Liminar, Logoaudiometria e Medidas de Imitancia Acústica). 
Ainda,  disponibilizar avaliações complementares a pessoas que sofrem com o simtoma 
de zumbido (Acufenometria, Escala Visual Análoga  e o Questionário Tinnitus 
Handcap Inventory).  Além disso, objetiva-se o encaminhamento para reabilitação 
auditiva,  mediante retorno ao médico Otorrinolaringologista e para os pacientes com 
zumbido, proporcionar uma forma de tratamento, por meio do grupo de 
Aconselhamento a pessoas com zumbido. 

Os pacientes são atendidos por alunos do Curso de Graduação em 
Fonoaudiologia desta instituição proporcionando uma importante vivência na prática 
clínica na área da audiologia. Além de atender uma demanda social de prestação de 
serviços à população que necessita de exames audiológicos e de tratamento para o 
zumbido. Os atendimentos acontecem no Serviço de Atendimento Fonoaudiológico 
(SAF) e no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) e os grupos de 
aconselhamento a pessoas com zumbido, apenas no HUSM. 



O conhecimento das técnicas de avaliação audiológica básica e  avaliações 
auditivas complementares a sujeitos com sintoma de zumbido, é fundamental para o 

aluno de graduação em Fonoaudiologia, pois é uma realidade no mercado de 
trabalho



A LIGA DE AUDIOLOGIA é constituída por fonoaudiólogas supervisoras 
alunas do PPGDCH e  alunos de graduação, tendo em média, 20 vagas. Os 
atendimentos são divididos em diferentes dias da semana e beneficia em média 40 
pacientes por mês.  Ainda, o grupo de apoio a pessoas com zumbido acontece, com a 
participação de 10 pacientes, em média,  com encontros mensais. O grupo é ministrado 
por duas alunas de pós graduação  e tem quatro vagas para alunos graduandos. 

Aula da LIGA DE AUDIOLOGIA.

Este projeto ainda proporciona aos alunos, mensalmente uma aula com 
diferentes profissionais convidados, abordando um olhar multidisciplinar na avaliação e 
diagnóstico audiológico. Durante o período do projeto, já tivemos convidados como: 
fisioterapeutas, ortodontistas, otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos. Todos 
contribuindo imensamente com a construção de conhecimento e crescimento de todos 
envolvidos no projeto. 



 

Quem pode participar da LIGA DE AUDIOLOGIA?

Podem participar dos atendimentos os alunos que já cursaram a disciplina de 
Audiologia I, com a supervisão da professora coordenadora do projeto, assim como das 
suas alunas colaboradoras de Pós graduação. Ainda, podem participar como 
observadores/ativos (fazendo questionamentos e auxiliando no que for cabível) os 
alunos do segundo semestre.

Que disponibilidade devo ter para participar da LIGA DE AUDIOLOGIA?

A LIGA é um projeto anual, e você terá que disponibilizar 1 hora e meia para os 
atendimentos, semanalmente.  Toda última terça-feira do mês acontece a aula da LIGA 
DE AUDIOLOGIA, na qual os membros deverão ter presença obrigatória (exceto casos 
com justificativa).

Como faço para participar da LIGA DE AUDIOLOGIA?



Todo ano acontece uma seleção para participar da LIGA, por meio de entrevista, 
resolução de caso clínico ou análise de currículo Lattes, dependendo do número de 
interessados.

Mas, os requisitos principais para participação são: dedicação, comprometimento 
e vontade de aprender.


